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Thứ Năm, ngày 4 tháng 7, 2013 - Lễ Độc Lập (Independence Day), 
City Hall và các Trung tâm phục vụ cộng đồng sẽ đóng cửa. Sở Cảnh sát 
Garden Grove nhắc nhở người dân không đốt pháo lậu trong dịp lễ sắp 
tới đây và sẽ phạt tiền lên tới $1,000 với những ai vi phạm điều lệ này.
Garden Grove tổ chức những buổi nghe nhạc miễn phí vào 
mùa hè (Summer Concert Series 2013)
Garden Grove Community Foundation (GGCF) cùng phối hợp 
với Thành phố Garden Grove để thực hiện những buổi nghe 
nhạc ngoài trời miễn phí trong mùa hè 2013. Chương trình 
sẽ bắt đầu lúc 6:30 p.m- 8:30 p.m, vào mỗi Thứ Năm, bắt 
đầu vào ngày 11 tháng 7, 2013 cho đến ngày 15 tháng 
8, 2013 tại Eastgate Park, địa chỉ là 12001 St. Mark Street. 
Những người yêu âm nhạc có thể đem ghế ngồi, hoặc thức ăn nhẹ tới 
để tham dự. Ở đây cũng sẽ có những gian hàng bán thức ăn nhẹ, để mọi 
người thưởng thức âm nhạc và tận hưởng không khí ấm áp mùa hè. 
Các buổi nghe nhạc đều miễn phí và được bảo trợ bởi Thành phố Garden 
Grove, Sở vệ sinh Garden Grove, GKN Aerospace, và Time Warner Cable.
Thứ Ba, ngày 6 tháng 8, 2013 – National Night Out.  Đây là cơ 
hội để cộng đồng có thể hợp tác cùng văn phòng Cảnh sát để tạo 
cho khu vực chúng ta đang ở an toàn và sạch sẻ hơn. Đồng thời, 
quý vị cũng có thể tìm hiểu thêm cách thức để chúng ta cùng tham 
gia vào những chương trình của Sở Cảnh Sát trong cộng đồng.
Thứ Hai, ngày 2 tháng 9, 2013 - Garden Grove City Hall 
sẽ đóng cửa nghĩ lễ vào ngày Thứ Hai nhân dịp lễ Lao Động 
(Labor Day), vì vậy phục vụ quét đường cũng sẽ tạm nghĩ vào 
ngày lễ này. Sau đó sẽ được tiếp tục phục vụ lại như thường lệ.
Thứ Tư, ngày 23 tháng 10, 2013 - Vietnam War Museum of 
America Foundation (Bảo Tàng Chiến Trang Việt Nam) tổ chức buổi 
chơi Golf được tổ chức năm thứ 1, sẽ được diễn ra tại Navy Golf 
Course, 5660 Orangewood thuộc Thành phố Cypress. Để biết thêm 
chi tiết, xin liên lạc cô Elainem@garden-grove.org hoặc website là 
www.vnwma.com
Để theo dõi những thông tin cập nhật bằng tiếng Việt, xin lên 
trang nhà tại địa chỉ:
http://www.ci.garden-grove.ca.us/?q=Vietnamese/frontpage

Mọi thắc mắc hoặc đóng góp ý kiến, xin liên lạc:

Kristy Thai: Kelly Huynh:
(714) 741-5101 (714) 554-2478
kristyt@garden-grove.org kellyh@ggpd.org
Thành Phố Garden Grove Sở Cảnh Sát Garden Grove

Trong nỗ lực để giảm tai nạn tử vong cho người đi bộ và 
xe đạp, Sở Cảnh Sát Garden Grove đang tung ra một 
chiến dịch vận động để chia sẻ với cộng đồng về tầm 
quan trọng của an toàn giao thông. Sở Cảnh sát sẽ tiến 
hành các cuộc họp cộng đồng để cung cấp thông tin và 
phân phối các thiết bị an toàn miễn phí như mũ bảo hiểm 
và áo khoác cho người đi bộ và xe đạp.

Thành phố mong được sự ủng hộ tài trợ từ các doanh 
nghiệp trong cộng đồng bằng cách quyên góp tiền, phiếu 

tặng quà (gift cards), thiết bị an toàn, 
hoặc các đồ vật khác hỗ trợ cho chương 
trình này. Các doanh nghiệp tài trợ sẽ 
được quảng bá trên những phương tiện 
truyền thông của Thành phố và các tài 

liệu quảng cáo khác.

Mọi đóng góp có thể gửi đến cô Cindy Nagamatsu, Ban 
Quản lý liên lạc cộng đồng Sở Cảnh Sát bằng cách gọi (714) 
741-5760, hoặc qua email cindyn@ci.garden-grove.org.



An Toàn và Phòng Chống Chó Sói (Coyotes)

Gần đây, rất nhiều cư dân 
trong vùng đang bày tỏ mối 
quan ngại về số lượng chó 
sói (Coyotes) được tìm thấy 
trên KHẮP Quận Cam. Trái với 
nhiều người nghĩ, loài thú này 
sống rất thoải mái gần với 
con người. Chúng ít sợ người 
và thường nhìn thấy chạy lóc 
cóc cách người chạy bộ, đi xe 
đạp và cưỡi ngựa chỉ vài bộ 

(feet). Thông thường sói không phải là mối nguy hiểm cho 
người, nhưng sẽ có hành vi tự vệ nếu bị đe dọa hay dồn ép; 
vì vậy, việc quan trọng là quý vị nên giữ một khoảng cách an 
toàn với con sói.

Một vài phương pháp phòng vệ để bảo vệ quý vị và giảm 
thiểu sự thiệt hại khỏi bị sách nhiễu bởi sói và các loài thú 
hoang khác:

 ΐ Rào kín các vùng thú nuôi lại (kín hoàn toàn nếu có thể). Giữ 
mèo và chó nhỏ ở trong nhà hoặc có người lớn trông nom.

 ΐ Cho thú cưng ăn trong nhà. 

 ΐ Đựng rác trong thùng chứa nặng. 

 ΐ Không để sân bị các loài cây cư ngụ tiềm tàng như bụi 
rậm hay cỏ dại mọc kín. 

 ΐ Rào kín đáy của đường xe vào nhà và khoang hầm. Loại bỏ 
các nguồn thức ăn và nước như trái cây rụng và nước đọng.

 ΐ Không nên hoảng hốt bỏ chạy khi gặp con sói

Cơ quan Chăm Sóc Thú Vật quận Cam (OC Animal Care 
Services) khuyến cáo nên liên lạc tại số (714) 935-6848 
trong trường hợp cần nhân viên giúp đỡ. Nếu thấy mức độ 
nguy hiểm gia tăng, xin gọi ngay 911.

Ngăn chặn những vụ trộm cắp xe và 
đồ vật để trong xe

Gần đây, nhiều vụ trộm xe hay đập kiếng để lấy trộm đồ 
thường xảy ra bởi những người nghiệp dư. Quý vị có thể tự 
bảo vệ tài sản và chống lại những tội này bằng cách tham 
gia các biện pháp phòng ngừa hợp lý sau đây:

Khóa Xe Lại

 ΐ Khóa cửa xe và mang 
chìa khóa theo khi 
rời xe.

 ΐ Khóa cốp xe. Đóng tất 
cả các cửa sổ - những 
kẻ trộm chuyên ng-
hiệp có cách để mở 
xe qua các khe hở 
nhỏ nhất.

 ΐ Khi rời khỏi xe, mang 
theo những vật gì có 
giá trị như điện thoại 
di động, đồ điện tử, 
máy chụp hình, các 
gói quà. Đừng để những vật giá trị trên xe, nên để tất cả 
những đồ giá trị trong cốp xe hay mang theo.

 ΐ Luôn khóa cửa xe, thậm chí nếu quý vị rời xe trong thời 
gian ngắn, như đổ xăng hay vô tiệm mua đồ.

Nếu quý vị cần giúp đỡ, liên lạc:

Số Khẩn Cấp:  911

Số điện thoại làm việc cho 24 tiếng không khẩn cấp: 714-741-5704

Phòng Ngừa Tội Phạm: Khu vực hướng đông 714-741-5761

 Khu vực hướng tây 714-741-5762

 Tiếng Việt 714-554-2478


